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नेपाल कृषिप्रिान देश िो जिािँ कृषि पेशामा सुंलग्न जनसुंख्या ६०.४ प्रतिशि रिेका छन।्देशको क ल गािषथ्य 
उत्पादनमा कृषि िर्ा िन के्षत्रको योगदान २७.०८ प्रतिशि रिेको छ ।सुंघिय लोकिाघन्त्त्रक गणिन्त्त्रको स्र्ापना सुंगै 
आ.ि. २०७५/०७६ मा प्रदेश अन्त्िगषि रिन ेगरर कृषि ज्ञान केन्त्रको स्र्ापना भएको िो ।सोषि अन सार कृषि ज्ञान 
केन्त्र ओखलढ ुंगा स्र्ापना भई ओखलढ ुंगा घजल्लाका आठै स्र्ानीय ििमा कृषि व्यिसाय प्रिर्द्षनका कायषक्रम िर्ा कृिक 
लघक्षि षितभन्न कयषक्रम सुंचालन गदै आएको सिषषितििै छ l कायाषलयबाि  सुंचालन ि ने षितभन्न कायषक्रमकोबारेमा 
जानकारी ददन िर्ा नागररकको स चनाको िकलाई सम्मान गदै २०७७ साल भार मषिनाबाि यस कायाषलयले मातसक 
रुपमा प्रकाशन स रु गरेको कृषि ब लेषिनलाई पाठकिरुको सल्लाि स झाबलाई समेिेर यस ििषबाि चौमातसक रुपमा 
“ओखलढ ुंगा कृषि गतिषिति ब लेषिन” प्रकाशन गनष र्ालीएको छ l 

नेपालीिरुको  म ख्य खाद्यान्न बाली िान िो । आ.ि. २०७७/०७८ को िथ्याुंक अन सार ओखलढ ुंगा घजल्लामा ििे िान 
४,४०३ िे. क्षत्रफलमा लगाईएको तर्यो जसबाि १३,२०९ मे.िन िान उत्पादन भएको तर्यो । देशैभरर २०७८ साल 
आश्वीन ३१ देघख कातिषक ५ गिेसम्म परेको बेमौसमी ििाषका कारण नेपालको षितभन्न ठाउिँका िानबालीमा क्षति प गेको 
तर्यो ।सोिी ििाषका कारण ओखलढ ुंगा घजल्लाको आठै स्र्ानीय ििमा िानबालीमा क्षति भएको तर्यो l बेमौसमी  ििाषका 
कारण कािेको िान ड बाएर, बढी िर्ा पषिरोले प रीएर िानको क्षति ि न प गेको तर्यो l उक्त क्षतिको लगि स्र्लगि 
अन गमन िर्ा स्र्ानीय तनकायको समन्त्ियमा कृषि ज्ञान केन्त्रले सुंकलन गरर बेमौसमी ििाषका कारण भएको नोक्सानीको 
क्षतिपूतिषको लातग भ  तम व्यिस्र्ा कृषि िर्ा सिकारी मन्त्त्रालय, कृषि षिकास तनदेशनालय, प्रदेश नुं.१ षिरािनगर र 
घजल्ला प्रशासन कायाषलय ओखलढ ुंगामा षििरण पेश गरेको  तर्यो । ििाषका कारण षपतडि कृिकिरुलाई पषिचान गरर 
उघचि क्षतिपूतिष प्रदान गनष सकेमा मारमा परेका कृिकिरुलाई ठ लो रािि मिश स ि न ेतर्यो । 
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१. प्रर्म चौमातसक भाररि िर्ा षिघत्तय प्रगति षििरण 

कृषि ज्ञान केन्त्र,ओखलढ ुंगाबाि आ.ि.०७८/७९ को घस्िकृि िाषिषक कायषक्रम अन सार प्रर्म चौमातसक अितिको लक्ष्य 
अन सार कायाषलयबाि सुंचालन िर्ा सम्पादन गररने अन दान कायषक्रम बािेक प िँजीगि र चाल  कायषक्रमिरु सुंचालनमा आएको 
तर्यो । सम्पाददि कृयाकलापिरुबाि प्रर्म चौमातसक अितिमा भए गरेका भाररि िर्ा षिघत्तय प्रगति तनम्न िातलका नुं. १ र 
िातलका नुं. २ बमोघजम रिेको छ । 

िातलका नुं. १ 

प्रर्म चौमातसक भाररि प्रगति 

बजेि घशिषक नुं  कायषक्रम / आयोजनाको 
नाम 

बाषिषक 

षितनयोघजि बजेि 
(रु िजारमा) 

प्रर्म चौमातसक 
षितनयोघजि बजेि 
(रु िजारमा) 

भाररि 

लक्ष्य 

भाररि 

प्रगति  

भाररि 

प्रगति 
प्रतिशि 

कैषफयि 

31201017 
प्रदेश कायषक्रम (कृषि 
षिकास तनदेशनालय) 

45070 8012 17.78 9.06 50.96  

31291120 
कृषि  षिकास रणनीति 

कायषक्रम 
200 50 25.00 0.00 0.00  

31291121 
प्रिानमन्त्त्री कृषि 

आि तनकीकरण पररयोजना 
13000 4040 31.08 0.07 0.21  

31291122 
सुंि शसिष अन दान 

कायषक्रम 
1450 0.00 0.00 0.00 0.00  

जम्मा 59720 12102 20.26 9.12 45.02  

 

िातलका नुं. २ 

प्रर्म चौमातसक षितिय प्रगति 

बजेि घशिषक नुं  

िाषिषक षितनयोघजि बजेि प्रर्म चौमातसक बजिे प्रर्म चौमातसक खचष  चौमातसक 

बजेिको 
ि लनामा 
खचष%  

चाल  प िँघजगि जम्मा चाल  प िँघजगि जम्मा चाल   प िँघजगि जम्मा 

31201017 43570 १५०० ४५०७० 7012 1000 8012 2891.2 593.6 3484.8 43.49 

31291120 200 0.00 २०० 50 0.00 50 0.00 0.00 0.00 0.00 

31291121 13000 0.00 १३००० 4040 0.00 4040 8.50 0.00 8.50 0.21 

31291122 1450 0.00 १४५० 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

एकम ष्ट १५०० ५९७२० 11102 1000 12102 2899.7 593.6 3493.3 28.87 
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२.अन दान  कायषक्रमको सूचना प्रकाशन 

कृषि ज्ञान केन्त्र ओखलढ ुंगाको चाल  आ.ि. २०७८/०७९ 
को कृषि व्यिसाय प्रबर्द्षन अन दान कायषक्रम १४ ििा र 
प्रिानमन्त्त्री कृषि आि तनकीकरण पररयोजना नयािँ ब्लक 
षिकास कायषक्रम ३ ििा कायाषन्त्ियन गनष प्रर्म पिक 
तमति २०७८/०५/०३ गिे र र्प सूचना षितभन्न तमतिमा 
प्रस्िाि आव्िान सम्बघन्त्ि सूचना प्रकाशन गररएको तर्यो । 
सो अन सार कायाषलयमा ररिप बषक दिाष भएका आिदेन 
प्रस्िाि िपघशल बमोघजम रिेका छन ्। 

िातलका नुं. ३ 
तस.नुं कायषक्रमको नाम लक्ष्य 

सुंख्या 
आिेदन 
सुंख्या 

१ मकै उत्पादकत्ि प्रिर्द्षन कायषक्रम  ५ १२ 

२ कागिी खेति तमसन कायषक्रम १० २९ 

३ षकिी खेति प्रिर्द्षन कायषक्रम ३ १५ 

४ 
व्यिसाषयक फलफ ल बगैंचा स्र्ापना 
सियोग  

१० ३१ 

५ म ख्य राजमागष लघक्षि िरकारी उत्पादन  ३ ११ 

६ अद िा तमसन कायषक्रम  २ २५ 

७ 
बीउषिजन आत्मतनभषर कायषक्रम (पषिलो 
ििष) 

२ ४ 

८ 
सिन बाली षिकास आयोजना 
(िान,गि ,मकै) पषिलो ििष 

१ २ 

९ 
गडयौली मल उत्पादन िर्ा प्राुंगाररक 
मल स िार कायषक्रम 

२ ३ 

१० रैर्ाने बाली उत्पादन प्रिर्द्षन कायषक्रम ४ ८ 

११ 
य िालघक्षि च्याउ मि िरकारी उत्पादन 
कायषक्रम 

४५ १५० 

१२ 
एषककृि कृषि तसकाई केन्त्र सुंचालन 
कायषक्रम 

१ १ 

१३ 
एक पातलका एक नसषरी स्र्ापना 
सियोग कायषक्रम 

४ ७ 

१४ 
नम ना कृषि फमष स्र्ापना सियोग 
कायषक्रम  

४ ४९ 

१५ नयािँ ब्लक षिकास कायषक्रम  ३ ३ 

  क ल ९९ ३५० 

 

३.िाषिषक कायषक्रम सािषजतनकीकरण 
घजल्ला समन्त्िय सतमति, ओखलढ ुंगाको समन्त्ियमा 
घजल्लाको सुंघिय िर्ा प्रदेश सभाका सदस्य, स्र्ानीय ििका 
प्रम ख िर्ा उप-प्रम ख र घजल्लाघस्र्ि सरोकारिाला 
तनकायिरुको उपस्र्ीतिमा तमति २०७८।०५।२१ गिे 
कृषि ज्ञान केन्त्र ओखलढ ुंगा र भेिनरी अस्पिाल िर्ा पश  
सेिा षिज्ञ केन्त्र ओखलढ ुंगाको सुंय क्त आयोजनामा प्रर्म 
चौमातसक लक्ष्य बमोघजम आ.ि.०७८/७९ को घस्िकृि 
िाषिषक कायषक्रम सािषजतनक भयो । सो सािषजतनक 
कायषक्रमबाि स शासनका लातग सियोग प ग्न े िर्ा 
कायषक्रम कायषन्त्ियनमा आिश्यक समन्त्िय गनष सिज ि न े
अपेक्षा गररएको छ । सािषजतनक गररएको िाषिषक कायषक्रम 
कायाषलयमा सबैले देख्न ेगरर Flex Print  िोडषमा समेि िािँस 
गररएको छ । 

 

 

(घचत्र नुं. १  घजल्ला समन्त्िय सतमतिको समन्त्ियमा स्र्ानीय ििका 
प्रम ख उप-प्रम ख िर्ा अन्त्य सरोकारिालािरुको उपघस्र्तिमा 
कायषक्रम साबषजतनकरण कायषक्रमको िस्िीर) 
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४. स्र्ानीय ििका प्रातबतिकसुंग मातसक समन्त्िय िर्ा 
िथ्याुंक अध्याितिक बैठक सम्पन्न  

घजल्लाको कृषि सम्बन्त्िी िथ्याुंकलाई तनयतमि अध्याितिक 
गनष आ.ि.०७८/७९ को प्रर्म चौमातसक लक्ष्य अन सार 
घजल्लामा रिेका स्र्ानीय ििमा कायषरि ् प्रातबतिकसिँग 
मातसक समन्त्िय िर्ा िथ्याुंक अध्याितिक बैठक द ई 
पिक सुंचालन भै सम्पन्न भएको छ दोश्रो बैठक २०७८ 
साल कातिषक २८ गिे बसेको तर्यो । उक्त बैठकमा 
स्र्ानीय िि कृषि षिकास शाखाले स्र्ानीय ििमा सुंचातलि 
कायषक्रमको बारेमा छलफल, क्रप कषिङ गरर उत्पादन 
िर्ा उत्पादकत्ि तलईएको िथ्याुंक सम्बघन्त्ि छलफल, 
स्र्ानीय ििमा अन दान कायषक्रम अन्त्िगषि सुंचालन भएका 
बालीिरुको कृषि तबमा गनष अतिकिम पिल गने  

लगायिका षितभन्न षिियमा छलफल िर्ा तनणषय भई 
बैठक सम्पन्न भएको  तर्यो l  

 

 

(घचत्र २ स्र्ानीय ििमा कायषरि प्राषितिकिरुसुंगको 
मातसक समन्त्िय िर्ा िथ्याुंक अध्याितिक बैठकको 
िघस्िर) 

५. उत्पादन प्रदशषन  कायषक्रम सुंचालन   

प्रर्म चौमातसक लक्ष्य अन सार तसषर्द्चरण न.पा. िडा नुं.-८ 
सल्लेरीमा प्लाषष्टक िनेलतभत्र ३ ििा गोलभेडाको जाि 
तसजषना, डातलला र BL400 को जािीय प्रदशषन सुंचालन 
भैरिेको छ । त्यसै गरर तसषर्द्चरण न.पा. िडा नुं.-१० 
रुप्सेमा ८ ििा गोलभेडाको जाििरु Improved Srijana, 

रुची-१, नयािँ सम्झना, लप्सी गेडे, मनकामना-२, मररना र 

Tomato-3535 को जािीय प्रदशषन भैरिेको छ । सार्सारै् 
षितभन्न जैषिक िर्ा रासायतनक षितिबाि डढ िा रोग 
व्यिस्र्ापनाको अभ्यास पतन गररएको छ । कायषक्रमबाि 
कृिकिरुले प्रदशषनमा देघखएका उत्कृष्ठ गोलभेडाका 
जाििरु र प्रषिति अपनाउने अपेक्षा गररएको छ । 

 

६. षितभन्न स्र्ानिरुमा प्लान्त्ि घक्लतनक  सुंचालन 

प्रर्म चौमातसक अितिमा लक्ष्य अन सार Plant Clinic 

(बाली उपचार घशषिर) द ईििा सुंचालन गन ष पनेमा १ ििा 
सम्पन्न भएको छ । प्लाण्ि क्लतनक तसषर्द्चरण न.पा. 
िडा नुं. ७ षिग िारमा सुंचालन भई ४३ कृिक िरिूरी 
प्रिक्ष्य लाभाघन्त्िि भएका तर्ए । रोगी बाली षिरुिाको 
८६ ििा नमूना परीक्षण गरी कृिकिरुलाई बाली सुंरक्षण 
िर्ा रोग षकरा व्यिस्र्ापन सम्बघन्त्ि प्राषितिक परामशष 
सेिा प्रदान गररएको तर्यो । फलफूल िर्ा िरकारी 
बालीको औसा षकरा र तसतम, िान, ख साषनी लगायिका 
बालीमा देघखएको रोग षकराको प्रकोप तनयन्त्त्रण भई बाली 
उत्पादनमा िषृर्द् ि ने अपेक्षा गररएको छ । 

 

(घचत्र ३ बाली उपचार घशषिरमा प्राषितिकिरुबाि रोगी 
बालीिरुको तनरीक्षण िर्ा कृिकिरुलाई आिश्यक परामशष 
दददै गरेको िघस्िर (स्र्ान : तस.न.पा. ७ षिग िार) 
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७.म ख्य बालीको क्रपकषिङ र उत्पादन घस्र्ति 

यस ििष मकै खेिीको लातग उपय क्त िािािरण र 
अमेररकन फौजी षकराको प्रकोप समयमै तनयन्त्त्रण गनष  
सषकएको ि िँदा उत्पादनमा केषि िृषर्द् भएको छ । ििे 
आल  बालीमा गि आ.ि.०७७/७८ मा बल को िोि 
िानस्पतिक िृषर्द् अिस्र्ामा डढ िा रोग (Late Blight) को 
कारण उत्पादनमा ठ लो ह्रास आएको तर्यो । यस ििष 
उपय क्त मौसम रिेकोले ििे िर्ा ब ङ आल  उत्पादन राम्रो 
रिेको तर्यो । मकै र ििे आल को उत्पादन िर्ा 
उत्पादकत्ि षििरण िातलका-४ मा रिेको छ । 

 

(घचत्र ४ प्राषितिक र कृिक िान बालीको क्रप कषिङ्गको रेकडष 
तलएको िघस्िर)  

िातलका नुं. 4 

िाली   लगाएको 
क्षेत्रफल 
(िे)  

उत्पादन 
(मे. िन) 

उत्पादकत्ि 

मे.िन/िे. 
गि ििषको 
ि लनामा 
िषि/िषढ 
उत्पादन  

मकै १२४०० ४०३०० ३.३  ६२० मे.िन 
बढी 

षकिी ३ ४.५२ १.५ ०.०२ 

आल बाली १४७२ १७६६४ १२ 9420.7 

८. मागमा आिाररि कृषि कायषक्रम 

तसषर्द्चरण नगरपातलका िडा नुं. १ िल िा घस्र्ि राम्चे 
तसुंचाई क लो पषिरोले भघत्कएर कररब २.५ िेक्िर 
क्षेत्रफल खेि षिगि ििषदेघख िान रोपाई ि न सकेको तर्एन 

। प्रर्म चौमातसक अितिमा कृषि ज्ञान केन्त्र 
ओखलढ ुंगाबाि मागमा आिाररि कृषि कायषक्रमबाि पाईप 
तसुंचाई योजनामा रु ५० िजार अन दान उपलब्ि भई िान 
रोपाई भएको तर्यो । यस कायषक्रमबाि १२ िरिूरी 
लाभाघन्त्िि भएका छन ्। 

 

 

(घचत्र ५ मागमा आिाररि कायषक्रममा पाईप तसुंचाई योजना 
(स्र्ान तस.न.पा.-१ िल िा) 
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९.घजल्ला बाषिर तनकासी भएको बालीिस्ि   षििरण  

ओखलढ ुंगा घजल्लाबाि प्रर्म चौमातसक अितिमा ब ङ िर्ा ििे 
आल  र षकिी फल िातलका नुं. ५ बमोघजम तनयाषि भै घजल्लामा 
आतर्षक आम्दानी तभतत्रएको तर्यो । षिशेि गरी यस घजल्लाको 
आल  िन िाको गोदार र सबेला तनयाषि ि ने आल  व्यापारीिरुको 
भनाई रिेको छ । 

िातलका नुं. – ५ 

क्र. स.  बाली  तनकासी पररमाण 
(मे.िन)  

म ल्य रू िजारमा 

१ ब ङ् आल   २५० 15,000 

२ ििे आल  २५० 12,500 

३ षकिी ०.८ 240 

जम्मा ५०१ 27,740 

 

 

 

घचत्र ६ घजल्ला बाषिर ओखलढ ुंगाको ब ङ्ग आल  तनकासीको 
लातग आल  लोड गररदै (स्र्ान : तस.न.पा. ७ िोडके) 

 

१०.बेमौसमी ििाषका कारण िान बाली क्षिी षििरण  

२०७८ साल असोज ३१ गिे देघख कातिषक ५ गिेसम्म परेको 
बेमौसमी ििाषका कारण घजल्लाको िान बालीमा िातलका - ५ 
बमोघजम क्षिी भएको प्रारघम्भक षििरण अद्याितिक गररएको 
तर्यो । क्षिी षििरण स्र्ानीय िि कृषि षिकास शाखाबाि प्राप्त 
िथ्याुंक र कृषि ज्ञान केन्त्रबाि स्र्लगि  षफल्ड अिलोकन िर्ा 
अध्ययन गरी अन मातनि िथ्याुंक आकलन गररएको तर्यो ।   

िातलका – ६ 

क्र.सुं. स्र्ानीय िि क्षिी भएको 
िान बाली 
क्षते्रफल 
(िे) 

कैषफयि 

1 तसदिचरण नगरपातलका 142 आुंघशक क्षिी 
२ घचशुंख गढी गाउिँपातलका ०.०० षििरण नआएको 

३ मानेभन्त््याङ गाउिँपातलका १०४ आुंघशक क्षिी 
4 मोल ङ गाउिँपातलका 176 आुंघशक क्षिी 

५ सूनकोशी गाउिँपातलका १३७.८५ आुंघशक क्षिी 
६ चम्पादेिी गाउिँपातलका ५६.४३ आुंघशक क्षिी 
7 तलख  गाउिँपातलका ७३.७५ आुंघशक क्षिी 
८ घखघजदेम्बा गाउिँपातलका १०८ आुंघशक क्षिी 

जम्मा ७९८   

 

घचत्र ७  बेमौसमी ििाषबाि भएको क्षति भएको िान बाली 
तनरीक्षण (स्र्ान: मोल ङ्ग गा.पा. ४, जरायोिार) 
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११. कृिक िगषिरुमा आल को पछौिे डढ िा रोग व्यिस्र्ापन बारे जानकारी 
फाईिोप्र्ोरा इन्त्फेस्िान्त्स नामक ढ ुंसीबाि लाग्ने प्रम ख आल बालीको पछौिे डढ िा रोग कृिकिरुले िाल लगाउिँदै आएको आल  बालीमा 
सुंक्रमण रुपमा देखा परी बाली उत्पादनमा ठूलो ह्रास ि न सक्ने ि िँदा रोग व्यिस्र्ापनको लातग तनम्न तबतििरु अिलम्बन गन ष ि न िाददषक 
अन रोि गदषछौं । 

पछौिे डढ िा रोगको लक्षण: 

• पािको षकनारामा िल्का खैंरो िर्ा गाढा िररयो दाग देखा पन ष  

• पाि पानीले तभजेको जस्िो देघखन  । पछी डािँठमा आक्रमण गन ष । 

• आर मौसममा पािको िल्लो भागमा कपास जस्िो ढ ुंसी देखा पन ष । 

• आल को दानाको बाषिरी सििमा केषि दबेका खैरा िर्ा बैजनी रुंगका दागिरु देखा पन ष । 

• पतछ गएर दानाको सिि ख घम्चने िर्ा ग ददमा गाढा खैंरो रुंगको दाग देखा पन ष । 

डढूिा रोगको लातग अन क ल िािािरण 

• िापक्रम २०-३० तडग्री सेल्सेस 

• आरिा ८०-९० प्रतिशि 

• ददउिँसो बादल िा क षिरो लाग्न   

• तछन तछनमा पानी पन ष  

• रािमा अत्यातिक मात्रामा घशि पन ष  

• िल्का िािा चल्न  
डढ िा रोग फैतलने माध्यमिरु  

• रोगग्रस्ि बीउ आल बाि 

• गोलभेडा िर्ा सोलानेसी परीिार अन्त्िरगि पने झारिरुबाि 

• नाबो आल का िोििरुबाि 

डढ िा रोगको रोकर्ामका उपयािरु 
• 89'jf /f]u cj/f]wL cfn'sf] hft nufpg] . h:t} v'dn ;]tf]–!, v'dn /ftf]–@, hgsb]j, Pg=lk=cfO{–!)^ cflb . 

• 89'jf /f]u /lxt jLp k|of]u ug]{ . 

• 89'jf /f]usf nflu cg's'n jftfj/0f 5Ng] u/L pko'Qm ;dodf cfn' /f]Kg] .  

• l;kmfl/; ul/Psf] b'/L -@% ;]dL × ^) ;]dL_ eGbf sddf cfn' g/f]Kg]  

• ;+qmldt kft / 8fF7af6 9';Lsf] hLjf0f' cfn' bfgfdf hfg gkfpg] u/L k|ofKt df6f] r9fpg] .  

• l;+rfO u/]sf] kfgL ghDg]u/L kfgL lgsf;sf] plrt Joj:yf ldnfpg] . 

• ;+qmd0fsf] cj:yf tyf df6f]df lr:ofgsf] cj:yf x]/L l;+rfO aGb ug]{ jf sd ub}{ hfg] . 

• /f]u cg's"n df};d ;'? e};s]sf] 5 eg] DofGsf]h]j ढ ुंसीनाशक laifflb @=% u|fd k|lt ln= kfgLdf 3f]n agfO{ k|lt /f]kgL 

%) ln6/sf b/n] af]6sf] ;Dk"0f{ efu leHg]u/L & lbgsf] cGt/df $–^ k6s 5g]{ .  

• /f]usf] ;+s|d0ftf / df};dsf] cj:yfnfO{ x]/L d]6fNofS;Ln ढ ुंसीनाशक laifflb !=% u|f÷ln= kfgLdf agfOPsf] 3f]n %) 

ln= k|lt /f]kgLsf b/n] !) lbgsf] cGt/df #–$ k6s 5g]{ .  

• x/]s lbg jfnL lgl/If0f u/L laifflb 5g]{ jf g5g]{ lg0f{o lng] .  

र्प जानकारीको लातग कृषि ज्ञान केन्त्र,ओखलढ ुंगा, फोन नुं ०३७-५२०१३० िा िोल-षि नम्बर 
१६६०३७५२००० मा सम्पकष  गनष सक्न  ि नेछ । 
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१२. कृषि व्यिसाय प्रिर्द्षन अन दान कायषक्रम 
प्रारघम्भक स्र्लगि षफल्ड अन गमन  

कृषि ज्ञान केन्त्र, ओखलढ ुंगाबाि आतर्षक ििष ०७८/०७९ 
मा सुंचालन ि ने कृषि व्यिसाय प्रिर्द्षन अन दान कायषक्रम 
लाभग्रािी छनौिको लातग प्राप्त आिदेन प्रस्िाििरुको केषि 
सुंख्यामा प्रारघम्भक स्र्लगि षफल्ड अन गमन गने कायष 
भएको छ । स्र्लगि षफल्ड अन गमनबाि प्रस्िािकले 
प्रस्िाि गररएको अन दान कायषक्रम उपय क्त रिे नरिेको, 
षफल्डमा काम भए नभएको षिषिि म ल्याुंकनको लातग 
कृिकिरुको िरखेिमै गई षफल्ड अन गमन गररएको छ । 

 

घचत्र ८  स्र्लगि षफल्ड अन गमन िस्िीर  

(स्र्ान: सूनकोशी गा.पा. ३, तसस्नेरी) 

 

घचत्र ८  स्र्लगि षफल्ड अन गमन िस्िीर 

(स्र्ान: तसषर्द्चरण न..पा. ३, बािँसिोि) 
 

 

घचत्र ८  स्र्लगि षफल्ड अिलोकन िस्िीर  

(स्र्ान: तसषर्द्चरण न..पा. ३, सातनिार) 
 

 

घचत्र ८  स्र्लगि षफल्ड अन गमन िस्िीर  

(स्र्ान: घखघजदेम्बा गा..पा. ७, पात्ले) 

 

घचत्र ८  स्र्लगि षफल्ड अन गमन िस्िीर  

(स्र्ान: तसषर्द्चरण न..पा. ९, ्यातमरे) 



 
 
 

9 | P a g e  
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